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1.      Een bruikleenverzoek betreffende het Wiegenstuk voor de tentoonstelling ‘Hulde, verering in de 

Gouden Eeuw’ in het Teylers museum in Haarlem is gehonoreerd. Het werk werd tentoongesteld van 

begin januari tot mei 2012. 

  

2.      Het bestuur, vertegenwoordigd door Th van Doesburgh heeft deelgenomen aan de zeer geslaagde 

themadag Cultuur die mw Talstra organiseerde voor leden van de gemeenteraad op 21 januari 2012 in 

het kader van de door haar voorbereide cultuurnota, bij de totstandkoming waarvan de stichting 

betrokken was. Prof. R.E.O. Ekkart verzorgde een inleiding. 

  

3.      De gelegenheid deed zich voor na het overlijden van Mr. W. Thöne twee stukken uit zijn boedel over 

te nemen. Het ging om twee ongesigneerde zeegezichten één van onbekende meester: gezicht op 

havenhoofd bij storm. De tweede wordt in de familie-overlevering toegeschreven aan Porcellis. Beide 

behoorden tot de oorspronkelijke collectie van Mr. J. de Vries van Doesburgh. Na overleg in het 

bestuur is besloten de gevraagde 2650 Euro te betalen. Beide schilderijen moeten worden 

schoongemaakt, maar zijn overigens in goede conditie.  
  

4.      Van Mw G. Zweering – Thöne werd een pastel van Jo Koster, 1895 voorstellende Heleen de Vries 

van Doesburgh, dochter van Mr. J. de Vries van Doesburgh, in schenking ontvangen. Deze pastel was 

in matige conditie en vertoonde nogal wat vocht- en schimmel-beschadigingen.  Is gerestaureerd door 

Jan Snoek in Leidschendam voor 952 Euro. 
  

5.      Van Mw C.S.L. Schaafsma – van Doesburgh werd het schilderij ‘Arend de Vries op de jacht’ van de 

Smeth, getaxeerd op 70000 Euro, in schenking ontvangen. Deze schenking is per notariële akte 

geregeld zodat ze in 10 jaarlijkse termijnen van 7000 Euro over de komende jaren voltrokken zal 

worden. Deze transacties zullen geen effect hebben op het banksaldo van de stichting. 
  

6.      Op 13 december 2012 werd de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur en de gemeente Enkhuizen 

gehouden in het oude stadhuis van Enkhuizen.  
  

7.      financiëel verslag  

  

Saldo rek courant.26.02.54.282 op 31-12-
2011                                                                                         €    21.491,50     

  

In:       Bijdragen van bruikleners                              876,00 

  

Uit:      Verzekering                                                   2094,11 

            Acquisities                                                     2650,00 

            Restauratie                                                     952,00 

            Kleine kosten (KvK, Bank)                          154,64 

  

Saldo op 31-12-2012                                                                                  € 16.516,75     
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In het verleden werd dit verslag aan een aantal relaties van de stichting gestuurd. Nu de Kamer van Koophandel en de Fiscus 

publicatie van het jaarverslag op een website accepteren en verlangen, is in plaats daarvan een bericht aan hen gestuurd met de 

URL van deze verslagen. Op deze site, www.portretvanenkhuizen.nl, is daarnaast een overzicht van eigen objecten van de 

stichting, maar ook van objecten uit de oorspronkelijke verzameling van Mr. J de Vries van Doesburgh te vinden die geen 

eigendom van de stichting zijn. 

  

Aan:                       bestuursleden: Th van Doesburgh, Mw. J Jas-Koldewei, B.R. van Doesburgh 

                 

gemeente Enkhuizen: 

                               de burgemeester, de heer J.G.A. Baas, 

                               de heer  XXX , wethouder, 

                               mevrouw M. Talstra 

                 

Per Email:                Zuiderzeemuseum / Westfries Museum: 

                               De heer A. Geerdink 

                               drs. R.P. Zijp. 

                               De heer J. Kerkhoven 

                 

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie  

                               Dr. C. Stolwijk 
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